
Como funcionava a 
sociedade no tempo de 

Jesus 

 
A  LEI: 
Instrumento de 
dominação 

 Bíblia: Sociedade no tempo de Jesus  e sua proposta  

Sexta parte 



A Lei do sábado era muito rigorosa.  
Não se podia fazer nada,  
nem andar mais de  
30 passos  - diziam os  
fariseus – e quem o 
fazia se tornava impuro. 
O povo podia andar   
somente para ir ao  
Templo ou à Sinagoga.  
Até a comida era  
preparada na véspera. 

 
 
Dt 5,12-15; Ex 20,8-11; Lv 23,3 



Assim os discípulos de 
Jesus foram acusados 
de desobedientes  às 
leis, porque num dia 
de sábado colheram 
espigas de trigo para 
comer e Jesus 
falou:”... Se 
soubésseis o que 
significa :”Misericórdia 
é o que eu quero e não 
sacrifícios?! Não 
condenaríeis os que 
não têm culpa. O Filho 
do Homem é Senhor 
do sábado.”  
                Os 6,6  -   

                              Mt 12,1-8 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os fariseus e  
os herodianos  

conspiravam  
contra Jesus 

                      sobre como o  
matariam porque  

curou um homem de mão atrofiada num 
sábado. Mas... Jesus questiona: É 

permitido, num dia de sábado, fazer o 
bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou 

matar? 
A partir de então, os judeus, com mais 

empenho, procuravam matá-lo. 
 

Mc 3.1-6 



Ao paralítico que 
Jesus curou no  
dia de sábado, os  
judeus  proibiram  
de carregar seu leito.  
Perseguiram Jesus  
por fazer tais coisas no  
sábado.Mas Jesus não  
deixa passar e diz:  
“Meu Pai trabalha e  
eu também trabalho.”  
E os judeus com mais força, procuravam 
matá-lo.                                          

Jo 5,1-18 



Jesus foi acusado de ateu ou de “não vir de 
Deus” porque ao curar o cego no sábado, pegou  

lama e colocou-a 
 nos seus olhos.  

Jesus, então,  
responde  

os fariseus:- 
“Se fôsseis cegos  
não teríeis culpa;  

mas, dizeis:  
Nós vemos.  

Aí vosso pecado  
permanece”. 

Jo 9,9-41 

Jo 9,9-41 



A observação do Sábado, o sétimo dia da semana, era 
um dos 10 Mandamentos:- “Eu sou Javé, teu Deus, 
que te fez sair do país do Egito, da casa da 
escravidão. Lembra-te do dia do sábado para 
santificá-lo. Trabalharas durante seis dias e neles fará 
todas as tuas obras. O sétimo dia, porém, é o sábado 

de Javé, teu Deus. Não farás nenhum trabalho”. 
                           Dt 5,12-15;  Ex 

20,8-11 



O sábado ficou estabelecido, para todo o povo 
judeu, o dia de descanso  
e o dia do encontro para 
 reavivar a memória do  

passado. Eles não  
deviam viver abatidos 

ou escravizados,  
como no Egito,  

a serviço do Faraó. 
 Mas passados os anos,  

os sacerdotes e  
os escribas  

fortaleceram  
a idéia da 

 santificação do sábado. 



O sábado perdeu o 
sentido de descanso 

para o trabalhador e do 
encontro para o povo. A 

Lei passou à frente do 
sentido. Neste dia nem 

se podia ajudar uma 
pessoa necessitada. 

Qualquer ação praticada 
no sábado tornava a 

pessoa impura. Jesus, 
porém, responde:- “O 

sábado foi feito para o 
homem e não o homem 

para o sábado”. 



A Palavra LEI, usada  
pelos judeus tinha  
três diferentes significados: 
 
1 – Seu significado básico:  
os DEZ MANDAMENTOS  
chamados também de  
TORÁ. 
2 – Significa também os  
CINCO PRIMEIROS  
LIVROS DO VELHO  
TESTAMENTO que chamamos de Pentateuco ou Torá:- 
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 
3 – Tem ainda o significado de LEI  ORAL  ou TRADIÇÃO, 
e para os escribas e fariseus, este era o significado mais 

importante. 



Para Jesus a Lei era  
como uma seta  

na estrada.  
Pela Lei dos  

10 Mandamentos,  
Javé indicou o  
caminho certo  

para o povo  
nunca mais viver 

 a escravidão;  
para o povo  
conservar a  

liberdade que conquistou  
e viver na justiça e fraternidade.  

È isto que significa a afirmação que introduz os 10 
Mandamentos:- “Eu sou Javé teu Deus que te fez sair do 

país do Egito, da casa da escravidão”.   EX 20,1 



Mas no tempo de 
Jesus, a Lei nas mãos 
dos escribas e fariseus 
em vez de libertar, 
tornou-se ferramenta 
para dominar e oprimir 
o povo. É claro que um 
pobre, sobrecarregado 
de trabalho, uma mãe 
de família com muitos 
filhos não tinham 
condições de cumprir 
tantas regras, então 
eram considerados 
impuros. Mt 23,13-14                                                  

Mc 7,1-20 



Quem era encarregado  
de ensinar, explicar 

 e interpretar as leis ou 
 Sagradas Escrituras,  

eram os Doutores  
da Lei ou Escribas. 

Por que assim? Pois  
somente eles  
julgavam ter  

conhecimento exato 
 das Sagradas Escrituras.  

Eles gostavam de ser 
 chamados Rabi que  

quer dizer MESTRE. 
Lc 11,37-54 

Mt 23,3-7 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eram eles que abriam 
escolas para ensinar  
a ler e escrever  
formando novos  
discípulos. Para se  
tornar Doutor da Lei  
era preciso começar 
a estudar junto com  
um mestre a partir dos  
14 anos e só depois  
25 anos de estudo a  
pessoa era reconhecida  
oficialmente um Escriba, com 40 anos de 
idade. Jesus começou sua missão aos 30 

anos.                                        Lc 3,23 



Para o estudo havia 
um só livro: As  
Escrituras Sagradas 
ou Velho Testamento,  
que era a Constituição  
dos judeus. Somente 
os Mestres podiam 
ter o Pentateuco.  
Os alunos tinham  
que decorar tudo.  
Estudavam também,  
outros assuntos 
secretos e ocultos,  
proibidos ao povo. 
         Mt 23,13-14 



 
 
 
Com tudo isso, os  
escribas  
se tornaram os  
donos do saber,  
monopolizando a  
interpretação das 
Escrituras. 
Tornaram-se os 
guias do povo.  
Ninguém podia  
fazer nada de  
novo sem consultá-los  
para ver se estava de  
acordo com a Lei. Eles acreditavam que Deus salvaria 
apenas os puros, isto é, os cumpridores absolutos da 
Lei 
Mt. 23,13-140  



Assim o povo dependia totalmente dos 
escribas.  

Seria como se  
os conhecedores  

da Bíblia hoje,  
fossem também  

professores,  
advogados,  

juízes e políticos  
ao mesmo tempo.  
Por isso o povo os  
prestigiava muito.  

Sua influência não se  
media pela nobreza  

ou posição, mas pelo SABER. 



Um dos trabalhos dos escribas 

era o de produzir outras  

cópias das Sagradas  

Escrituras. Tudo era  

copiado à mão.  A língua 

 em que era escrita a  

Sagrada Escritura era o 

HEBRAICO, a língua oficial,  

que o povo simples,  

em especial as  

mulheres, já  

não entendiam mais.  

Por isso os escribas na  

Sinagoga, traduziam  

para o ARAMAICO,  

a língua falado pelo povo. 

http://1.bp.blogspot.com/_bJ3yHEM7rpQ/RiL6JyxhuYI/AAAAAAAAAxo/rrZqGuPUPgU/s1600-h/A-197-hebraico.jpg
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Os rolos das  
Escrituras eram  

guardados no lugar  
considerado  

mais sagrado da  
Sinagoga, chamado  

ARCA, que ficava  
num lugar de  

destaque. Só os  
escribas podiam 

 abrir a Arca. 



    

A Sinagoga era como 
uma capela no 
Centro Comunitário, 
onde o povo judeu 
se encontrava 
semanalmente. Na 
sala principal 
rezavam, 
celebravam e 
escutavam um 
Rabino ler as 

Sagradas Escritura.           

                      Lc 4,14-16 



   A Sinagoga era dividida em duas partes, uma onde se 

celebrava o culto; a outra parte era só para estudo da  
Torá, onde só os homens podiam entrar. As mulheres, 
na sinagoga, só podiam ouvir. Elas não tinham acesso 
a nenhum estudo. 

     Lc 4,14-16 



    Em cada lugar onde havia Judeus, até no 

estrangeiro, havia sinagogas. A maioria delas, 
hoje, se encontra destruída. ERA  O  LUGAR 
ONDE SE ALIMENTAVA  A  MENTALIDADE  E 
PIEDADE  dos Israelitas. Ali eles aprendiam que 
a pessoa só podia se salvar mediante o 
cumprimento da Lei. 

 

Ruínas da Sinagoga de 

Cafarnaum, onde Jesus 

costumava pregar 



Aqui vemos as escavações da Sinagoga de Cafarnaum.    
Pedro morava bem perto.  
Jesus frequentava muito esta sinagoga. Nos dias de 
sábado, conforme seu costume, Jesus ia à Sinagoga  
e junto com os outros rezava salmos, ouvia leituras, 
fazia comentários e preces e discutia com os Doutores 
da Lei. 



 Como era seu costume, num dia de sábado, 
Jesus foi à Sinagoga de Cafarnaum e lhe foi 
entregue o livro de Isaias. Abrindo-o 
encontrou o lugar onde está escrito: 

 O Espírito do Senhor está sobre mim, 

porque Ele me ungiu para evangelizar 

os pobres, enviou-me para proclamar 

a libertação aos presos e aos cegos a 

recuperação da vista, para restituir a 

Liberdade aos oprimidos e para 

proclamar o ano da Graça do Senhor. 

E acrescentou:- Hoje realizou-se essa 

escritura que acabaste de ouvir” 



 
 Foram os fariseus que  
criaram as Sinagogas,  
opondo-se ao Templo,  
dominado pelos  
Saduceus. 
 Os fariseus formavam  
tipos de associações,  
irmandades, grupos  
de pessoas piedosas  
e não se misturavam  
com os outros, fato  
que lhes deu o nome  
de Fariseu que 

significa:“separado”.Havia, 
aproximadamente,uns 6 mil membros. 
                                   
                                      Mc 7,1-20;  Mt 23,13-32 



Havia muita gente do povo, 
gente honesta, séria, sem 
muita formação que, após uma 
preparação rigorosa, era 
admitida como membro da 
associação dos Fariseus.  
 
Mas havia também muita gente 
rica e importante como os 
escribas.  
 
Nicodemos que foi consultar 
Jesus à noite, era fariseu e 
estava bem de vida, ele era um 
homem honesto.  
 
Alguns fariseus, 
principalmente os doutores da 
Lei, eram também membros do 
Sinédrio.   
         
             Jo 3,1-10 



    A pratica dos fariseus 
era de devoção total à 
LEI. Nela estava 
concentrado o sagrado, o 
caminho para chegar a 
Deus, segundo 
acreditavam. Todos os 
membros, sem exceção, 
cumpriam uma lista de 
613 preceitos rituais. 
Tinham fama de serem 
santos, de rezar muito, 
de jejuar 2 vezes por 
semana, de pagar o 
dízimo mais do que 
deviam e de dar muita 
esmola.  

              Lc 18,9-14;  Is 58,1-12 



Por isso suas  
opiniões valiam 

 muito para o povo  
simples e pobre que  
os via como modelo.  

Mas, esse povo se  
via impossibilitado 

 de seguir tantas  
exigências.  
Os fariseus 

 se consideravam  
os escolhidos de Deus, 
 distintos do povo tido  

como ignorante e  
não cumpridor da Lei. 

Jo 7,49 



Os fariseus andavam na rua com roupa 
diferente dos outros usando muita 

filateria (tipo de cordão  
com uma caixinha)  
que amarravam na  
testa ou no braço.  

Dentro havia um  
papel com uma  

frase da Lei escrita 
em sinal de  
obediência 

literal à mesma. 
 

 

Mt 23,5;  Ex 13,9.16;  Dt 6,8 
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Por se considerarem os únicos  
salvos  tornaram-se uma elite  
religiosa que já não escutava 
mais o clamor do povo e por  

isso não podia 
entender o sentido  

certo da Lei de Deus.  
 
Só olhavam a letra  
escrita nos livros e a 
impunham ao povo  
conforme a interpretação  
que lhe davam, sem  
olhar as necessidades   
do povo. 
 
 Matavam assim o Espírito da LEI. 

                               Lc 11,39-44 



Os fariseus esperavam um Messias que 
fosse Doutor da LEI que os  

ajudasse a entender e observar plenamente 
a Lei apressando  

assim o fim dos tempos e a  
Libertação de Israel.  
 
Tiveram que se  
conformar com  
um Messias diferente 
do que esperavam,  
um Messias que  
discordava deles  
na maneira de  
interpretar a Lei   

e sua observância. 

Jo 7,40-52                            



 
  

Um Messias que discordaria deles na ideia 
de Deus que apresentavam,  

   que era: um  
   Deus carrasco, 

   castigador...  
 
    
 
 
 
Ao contrário, Jesus  
   apresenta o Deus  
   Libertador, que  
   escuta o clamor do 
   povo, principalmente  
   os mais fracos e marginalizados para 

estar do lado deles e salvá-los, porque 
Ele é PAI.       

                                      Lc 11,1-4;  Mt 11,25-26 



Eis as maiores divergências e 

discussões de Jesus com os escribas e 

fariseus 

 O SÁBADO.......................Mc 2,23-2 

 A PUREZA........................Mc 7,1-13 

 O PRÓXIMO.....................Lc 10,29-37 

 JUDEU ESTRANGEIRO......Lc 4,22-30 

 O JEJUM..........................Mc 2,18-22 

 A ORAÇÃO.......................Mt  7,5-15 

 O TEMPLO........................Mc 11,15-19 

 DEUS...............................Lc  15,1-32 

 JESUS E OS POBRES........Mc 2,15-17 

 



 
 
 
 
 
 
Num dos seus longos   
discursos no Cap 23 de Mateus, Jesus  
condena os fariseus e os escribas e denuncia 
seus vícios chamando-os de falsos pastores, 
guias cegos, que  enganam o povo em lugar 
de conduzi-lo pelos caminhos retos. 
  
Foi uma grande  ousadia Jesus ter-se 
confrontado com esse grupo, o que acabou 
contribuindo para sua condenação à morte. 
 
 Mt 23; Ez 34; Jo 10,1-18;Mc 3,6 



            Para  APROFUNDAMENTO 
 
1- Por que Jesus condenou o Templo? 
 
2 – Por que foi severo com os fariseus? 
 
3 - Será que hoje, nossas leis são boas? 
 
4 – O que significa a palavra Lei para os    

 judeus? 
 
5 – Gostariam de algum esclarecimento? 
 



    
 

No próximo encontro: 
 
   

     

     O Templo: Centro de      
 Poder e  Exploração 


